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Основни мотив за отварање школе?
Када је отворена Е-гимназија 2008. године у Новом 
Саду није постојала слична школа са таквом техничком 
опремом и мултимедијалним концептом рада. Мотив је 
био да ученицима пружимо савремене методе наставе и 
учења.

Шта радите да ваша школа буде боља?
На првом месту ово је и ваша школа! Да би школа 
била још квалитетнија ослушкујемо сугестије ученика, 
родитеља и професора. Главна новост је да од септембра 
школа креће са применом дигиталних уџбеника за 
ученике првог разреда и избацује се папирни дневник. То 
су биле неке сугестије које смо прихватили.

Зашто немамо три велика одмора?
За квалитетан, континуирани рад боље је имати више 
блок часова, а мање одмора. Мислим да одмори утичу на 
губитак концентрације и прекида се започет рад на часу.

Када ћете уградити лифт у школи?
Знам да је многим ученицима напорно да се пењу на трећи спрат (понекада и више пута 
током дана). И мени лично то некада није једноставно, али школски објекат припада 
граду Новом Саду и стога уградња лифта зависи од одлуке Градске управе. Лифт би имао 
велики значај за ученике са посебним потребама.

Зашто нема музике на одморима?
Одлуку о пуштању врсте музике може усвојити Ученички парламент и за техничку 
реализацију ученици се могу обратити нашој техничкој подршци. Школа поседује 
и посебан bluetooth уређај који је повезан са школским разгласом и путем њега би 
ученици могли пуштати музику са својих телефона.

Да ли сте задовољни путањом којом иде наша школа?
Од оснивања ,,Е-гимназија" се непрестано шири и развија. То се види по новим објектима 
и по значајном увећању броја ученика. Циљ јесте да се очува квалитет, да ученике 
изведемо на прави пут и да буду спремни за академски живот.

Да ли бисте променили нешто у школи и шта би то било?
Да нам закон то дозвољава, увео бих много више стручне праксе изван школе, наставе 
у природи, размене са другим ученицима. Увео бих нове предмете и форсирао личне 
вештине и таленте сваког ученика. Без обзира што је ,,Е-гимназија" приватна школа, 
подлеже свим законима и прописима Републике Србије и нема слободу да уводи 
иновације у наставни план.
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На који се факултет иде да би неко био 
директор?
По мом мишљењу, да би неко био успешан 
руководилац мора да познаје сваки 
сегмент рада колектива. То значи да 
успешан директор мора да има искуство, 
стручно знање, стрпљење, разумевање и 
велику љубав према послу којим се бави. 
То је формула за све наше ученике који 
ће једног дана радити као менаџери или 
директори.

Да ли је живот директора школе тежак?
Директор школе мора да брине и води 
рачуна да сви у школи буду задовољни 
и насмејани. То је један одговоран и 
озбиљан посао који тражи визију, одлично 
планирање, али и вешто управљање 
финансијама.

Које је ваше радно време?
Као директор на посао долазим око 6:30 
ујутро и често први део радног дана 
проведем у Општој гимназији, а други део 
у Спортској гимназији. Скоро сваког петка 
сам у гимназији у Будви.

Шта радите у слободно време?
Слободног времена имам врло мало и у 
тим ретким тренуцима ми често време 
испуни нека добра књига, филм или 
провод са пријатељима и породицом. 

Интервју са 
д и р е к т о р о м

Такође много путујем и пословно и 
приватно.

Где сте све путовали?
Mогу да кажем да сам обишао све 
континентне. Од џунгли на Филипинима, 
преко афричких пустиња и савана, руских 
тундри, кинеских мегаполиса, тајландских 
белих плажа до фавела у Рио де Жанеиру. 
Путујући упознао сам много људи 
различитих култура, нација и религија.

Које је за Вас најлепше место на свету?
Издвојио би острво Боракаи на 
Филипинима и град Гале у Шри Ланки, али 
сматрам да је Нови Сад најлепше место 
сваком Новосађанину.

Разговор водиле и забележиле Теона Јањетовић и 
Јелена Зец, 3/1

неформално и незванично
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Ти си Ђак генерације у спортској 
гимназији. Којим се спортом бавиш и 
какви су ти успеси?
Бавим се тенисом, и то већ пуних 13 
година. Раније сам ишла на турнире, али 
ме је повреда спречила да напредујем 
одређени период. 

Да ли имаш времена за нешто осим 
спорта и школе?
Јако мало времена имам за било шта 
осим тренинга и школе. Тенис је 
захтеван спорт и често тренирам и по 
два пута дневно.

Шта планираш у будућности?
Планирам да наставим да се бавим 
тенисом још неко време, и наравно - да  
упишем студије.

Шта си највише волела у гимназији?
У гимназији сам највише волела што нас 
је било мало у одељењу и све смо могли 
брзо прелазити, пуно тога смо успевали 
да урадимо у школи, тако да ми је 
остајало пуно времена за тренинг. 

Шта би препоручила младима а и 
ученицима наше школе?
Младима бих поручила да се обавезно 
баве спортом, није важно којим, јер у 
здравом телу је и здрав дух.

Новинарска секција

Ђaкa генерације

Габријела 
СТОЈАНОВИЋ

IV/3

Спортска гимназија



Данашња свакодневница је веома 
динамична. Не трудимо се чак ни да 
јуримо за њом, јер смо сигурни да ће 
нам измаћи. Али, шта ако није тако? 
Станите на тренутак, ослушните шта 
желите. Није најбитније донети исправну 
одлуку, најбитније је одлучити. У овим 
годинама имамо право на грешку, али 
немамо на апатију. Немамо право да се 
вртимо у месту и каскамо за временом. 
Будимо оно што заиста јесмо и вредно 
радимо на својим сновима, јер ће нас 
једино наш рад и упорност довести до 
истих. Будимо храбри и не дозволимо 
да нас туђа мишљења обесхрабрују и 
утичу на наше одлуке јер само ми знамо 
шта је најбоље за нас. Није увек лако и 
неће бити, очекује нас још пуно борби и 
препрека, али то је оно што чини живот. 
На нама је  да из свега тога изађемо још 
јачи. Можда ово није најбоље време или 
нису најбоље године, али ово смо једини 
и најбољи ми, јер живимо у садашњости. 
Нека та садашњост буде што чудеснија 
и забавнија јер ће нам једном постати 
прошлост, а та прошлост треба да буде 
вредна сећања. Јер како каже Пауло 
Коељо:
Једног дана ћете се пробудити ујутру 
и неће бити више времена да урадите 
ствари које сте одувек желели да 
урадите. Урадите их сада.

Сара Пејичић

Ђaкa генерације
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Сара
ПЕЈИЧИЋ

IV/2

Општа гимназија



Давид Васковић најрепер
Александар Гајинов најгласнији

Гедеон Гајић најалтернативнији
Марко Глувња најразбијач
Павел Грња најпикантнији

Немања Дујовић најозбиљнији
Мирјана Јелавић најмаштовитија

Сања Јовић најматематичарка
Ана Киш највозач

Лара Клевернић најисторичар
Теодора Лазић најгладнија
Мартин Мацак најфилозоф
Мирјана Медић најразмаженија

Лав Михајловић 
Станковић најмаркиранији

Андреј Нинковић најбржи
Марија Плавшић-Зељковић најпевач
Огњен Поповић најматематичар
Урош Танацковић најспавач

Никола Поповић најдуховитији

Александра Ћосић најхладнија

IV-1 ОДЕЉЕЊЕ

СТРАНИЦА ЗА МАТУРАНТЕ

И ове године, испраћајући матуранте, спровели смо (шаљиву) анкету у 
којој смо питали ученике по којој особини ће памтити другове из разреда. 
Одговори су били духовити. Многи су се препознали. Крените слободно 
према времену и догађајима који вас чекају, али у Е-гимназији, у вашем 
одељењу, остаће лепа успомена на вас.
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IV-2 ОДЕЉЕЊЕ

Немања Аранђеловић најсталоженији
Марија Баричак најозбиљнија

Александар Гаврић најиницијативнији
Ивана Заставниковић најексцентрик
Андреј Јаковљевић најведрији

Вук Марковић најопуштенији
Срђан Недељковић најнепосреднији
Филип Меселџија најспонтанији
Милош Обрадовић најискренији

Сара Пејичић најлогичар
Филип Прибић најосећајнији
Невена Ранков најнесебичнија

Нина Ристовска најдоброћуднија
Андреа Сарић најдиректнија

Вук Сунић најсамопоузданији
Марко Станков најжустрији
Срђан Томић најдуховитији 

Немања Тороман најучтивији
Joвана Ускоковић најдруштвенија
Драган Фазекаш најтолерантнији

Немања Цвијић најпоштенији
Шурјан Сабина најамбициознија

IV-3 ОДЕЉЕЊЕ

Александар Боговац најћутљивији
Иван Гаћеша најатлетичар

Анђела Јоцовић најтенисерка
Душан Обрадовић најозбиљнији

Габријела Стојановић најђак
Илијана Томић Томасовић најодбојкашица
Жељко Тривуновић најдруг
Вељко Ћирић најфудбалер
Никола Егић најкомуникативнији
Марко Кнежевић најзагонетнији
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Сећамо се Огњена Терзића, 

нашег трагично преминулог друга.



– Здраво Машо, да ли нам можеш рећи нешто 
више о спорту којим се бавиш?

Здраво Јована, теквондо је борилачка вештина 
настала у Кореји у 20.веку. Карактеришу је ножни 
ударци, брзина извођења технике, високе и кружне 
технике. Такође је и официјални спорт на Олимпијским 
играма од 2000. године.

– Са колико година си почела да се бавиш 
овим спортом?

МАШУ БЈЕЛИЦУ, ученицу 1/3
и борилачку вештину - теквондо

Теквондом сам почела да се бавим у 
четвртом разреду основне школе, дакле, кад 
сам имала 10 година. Али, професионално се 
њиме бавим годину дана. Тада сам прешла 
у садашњи клуб, теквондо клуб ,,Војводина" 
где могу напредовати  уз правог тренера.

– Како си се одлучила баш за 
теквондо?

Мој отац је тренирао борилачке спортове. 
Мени се то допадало, па сам пожелела 
да тренирам неки од њих. Када је била 
Олимпијада 2012. године приметила сам 
Милицу Мандић. Свидео ми се тај спорт. Тако 
је све почело.

– Да ли је тешко ускладити тренинге 
са обавезама у школи?

Поред теквондо тренинга такође идем и на 
кондиционе тренинге и часове енглеског 
језика. Углавном  имам два тренинга на дан 
тако да некада стварно није лако ускладити 
их са школским обавезама, али уз добру 
организацију ипак је могуће.

– Где себе видиш за пар година?

Надам се да ћу успешно завршити 
,,Е-гимназију" и уписати жељени факултет. 
Што се спорта тиче, надам се да ћу освојити 
медаљу на неком јачем такмичењу, као на 
пример – европском првенству.

– И за крај, зашто би препоручила 
овај спорт вршњацима?

Мислим да је овај спорт одличан за 
психофизички развој деце. Такође мислим 
да је за сваког корисно да се бави неким 
спортом.

Разговор са Машом водила и забележила 
Јована Ивановић, 1/3

Упознајте
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У старој Грчкој, Сократ је имао репутацију мудрог човека вредног поштовања.
Једног дана, један познаник је дошао до овог великог филозофа и рекао:
„Знаш ли шта сам управо чуо о твом пријатељу?“
„Стани мало“, одговорио је Сократ, „пре него што ми кажеш то што желиш, то мора да 
прође један мали тест. Зове се Троструки филтер за оговарање.“
„Троструки филтер?“
„Тако је“, Сократ је наставио. „Пре него што разговараш са мном о мом пријатељу, била 
би добра идеја да на тренутак филтрираш оно што ћеш рећи. Зато сам га назвао тест 
троструког филтера. Први филтер је Истина. Да ли си апсолутно сигуран да је оно што 
намераваш да ми кажеш истина?“
„Не,“ човек је рекао, „заправо сам тек чуо о томе и...“.
„У реду,“ рекао је Сократ. „ Дакле, не знаш да ли је истина или не. Сад ћемо покушати 
други филтер, филтер Доброте. Да ли је то што си желео да ми кажеш о мом пријатељу 
нешто добро?“
„Не, напротив.“
„Дакле“, Сократ је наставио: „Желиш ми рећи нешто лоше о њему, али ниси сигуран да је 
то истина, али и даље може проћи тест јер је осто још један филтер: филтер Корисности.
Да ли ће то што желиш да ми кажеш о мом пријатељу бити корисно за мене?“
„Не, не баш.“
„Па“, закључио је Сократ, „ако то што желиш да ми кажеш није ни истинито, ни добро, ни 
корисно, зашто бих онда то ја уопште желео да чујем?“
Закључак Марине Пауновић, професорке филозофије, која је за наше новине одабрала 
ову причу:
Да не бисмо запали у сопствене заблуде према својим пријатељима, и створили 
предрасуде о истим, потребно је добро се оградити од туђег говорења и прихватања 
онога што други говоре о другима. Дакле, требало би да тежимо искључиво 
промишљеним ставовима себе самих онога што чујемо и видимо. Преиспитати себе и 
добро просудити шта је то што је истинито, добро и корисно, како за нас, тако и за друге.

Испробајте
 Сократов тест 

против оговарања

проф.филозофије Марина Пауновић
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Шта је то савест
Савест се јавља у раним годинама детињства. То је осећај кривице који нам помаже да 

разликујемо добро од лошег.

У делу „Злочин и казна“ дат је добар пример разумевања савести код главне личности 
романа, Родиона Расколњикова. Његово схватање савести почива на уверењу да је свет 
подељен на две групе људи.

Први су они који поштују законе и не могу да се извуку ако учине кривично дело, тј. 
убиство. Други праве законе, имају моћ и могу да се извуку са убиством. Расколњиков 
је хтео да види да ли је особа која прати или особа која прави законе. Одлучио се на 
убиство. Међутим, није рачунао на своју савест. Даљи догађаји нам показују да је имао 
савест, тј. морал. Није био способан да буде особа која је створена да води остале и да се 
суочи и извуче са убиством. Догађаји у роману ће показати да је Расколњиков био само 
људско биће оптерећено савешћу. На крају сазнајемо да је прихватио своју кривицу и 
покушао да се искупи прихватајући казну.

Међутим, савест се не јавља код свих људи. Неки људи су антисоцијални и немају 
осећај кривице. Мислим да су изгубљени и лутају у животу без правог пута. Своју савест 
треба стално преиспитивати јер нам то доноси олакшање да смо нешто добро урадили.

Есеј написао Павел Грња, 4/1

Како младост разумије садашњи 
тренутак

Снагом и емоцијом наметне се младост животу и управља њим. Мислим да само то 
доба нема одреднице и правила и не разумије ни вријемена ни просторе. Ствара своје 
свијетове, вриједности и стварности.

На почетку долази безбрижно и срећно дјетињство, оно крене мало, за тренутак 
застане, али се не врати. Уступа мјесто неком новом човјеку који постаје свјестан себе 
и свијета у ком живи и обавезно је незадовољан тиме. Добије снагу, вољу и жељу да 
мијења то што је затекао и створи нешто ново и боље, по мјери својих осјећања, жеља и 
потреба.

Младост се не може прилагодити нити уклопити, самим тим ни разумјети било који 
друштвени тренутак. Увијек је спремна да бунтовно и храбро крене у нешто ново и 
тражи најбоље за себе. Све цивилизацијске промјене покретали су млади људи и увјек су 
били у основи оног новог и бољег за човјека. Енергија и жеља за животом чине младост 
оним што јесте.

Данашњи тренутак је посебан за човјека у свим периодима живота јер доноси нове 
и промјењене вриједности. Ријетко је важно бити образован или информисан јер онда 
ниси друштвено прихваћен или популаран. Треба бити роб и послушник трендова и оних 
који диктирају трендове и одређују квалитет и стандарде. Живјети као сви други који су 
„важни“, уклапати се у нечији укус, а не градити свој. Можда је најважније бити присутан 
у сфери друштвених мрежа јер је то постављен и прихваћен начин живота. Стварни 
живот, размишљање, жеље и осјећања су потиснути или превазиђени. Мислим да је први 
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пут снага младости потиснута, да нема жара да се бори против свега што је спутава и 
уништава. Често видимо да се млади људи уклапају у већ направљен систем или калуп, 
без жеље и потребе да свијет прилагоде себи, а не себе свијету. Све се више удаљава од 
познате изреке: „Младост што може, то и смије“.

Стиче се утисак да младост разумије друштвени тренутак, да се тек понегдје побуни и 
мијења га. На тај начин се удаљава од себе и оне природне снаге која је чини најљепшим 
и најзначајнијим добом у човјековом животу.

Есеј написала Дијана Митровић, ванредни ученик 4. разреда

ЈА НИСАМ  КАО ВИ
Ја нисам као ви,
Нисам сишла с ума.
Сами стварамо своје животе,
и ја се борим за боље сутра.
Једном морам успети,
видимо се онда,
брзо идем ка циљу,
трчим брже од Болта.
Љубићете ме трипут
Једном кад успем,
Знам да доћи ћу до славе,
до тада трпим бол и сузе.
Ви можете да лајете,
ја могу да уједам,
ја сам ниво виши.
Ал ви то не разумете.

 Андреа Вукановић, 1/1

ТУГА
Кад дан оде,
и ноћ дође,
ја у поноћ
сама једем грожђе.
Недостаје ми топлина
твоја ока два,
без тебе сам сама
као брод поред дока.
Дођи под мој звездани 
покривач,
вечерас нам је месец свирач.
Узми моју душу,
никакав је број
јер живим у сећању 
да си био само мој.



Интервју са
Марком Глишићем

ученикм 3/2, професионалним 
м а н е к е н о м
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Како си почео да се бавиш моделингом, и колико дуго 
то већ радиш?
Сасвим случајно. Ишао сам у продавницу и наишао 
на господина који ме је зауставио и рекао да сам 
савршено лице за моделинг. Оставио ми је визиткарту 
и рекао да га позовем. Био сам збуњен. Било ми је 
мало сумњиво, па сам проверио са другарицом која 
је већ у тим водама. Позвао сам тог господина и 
направили смо пар пробних слика. Од тада је прошло 
годину ипо дана.
Шта је најзначајније што си до сада урадио у свету 
моделинга?
Учествовао сам на недељи моде у Милану и Паризу. 
Имао сам понуду да урадим и едиторијал за Gucci. 
Нажалост, због визе нисам отпутовао. Ускоро треба 
да путујем у Токио и тамо ћу остати два месеца.
Како изгледа један типичан радни дан у животу 
модела? 
Типичан радни дан се сасатоји од кастинга. Ујутро 
добијем списак кастинга на које треба да одем и 
адресе. Сам морам да се снађем како ћу доћи до тамо. 
На претходном путовању сам се спријатељио са пар 
момака, па смо заједно ишли. То је било врло значајно 
искуство за мене. Први пут сам путовао тако далеко сам. 
Која је ствар у вези овог посла која ти се највише 
допада, и да ли планираш да наставиш тиме да се 
бавиш? 
Највише ми се допада то што могу да путујем по 
свету, упознајем нове људе и да зарађујем. Планирам 
да наставим да се бавим моделингом, али не желим да 
ми то буде главни посао. 
И за крај, ко ти је највећа подршка?  
Највећу подршку ми пружају породица и пријатељи.
 
Желимо ти у име Гимназије да будеш успешан 
у послу, а ми да гледамо твоје лице у модним 
часописима и на билбордима! 

Разговор са Maрком водила и забележила Јелена Зец 3/1



Колико пута сте само неког или нешто осудили, а да претходно нисте имали све 
потребне информације? А били сте убеђени да све оно што је потребно већ 
знате, те зашто би своје драгоцено време протраћили на упознавање нечег, 

неког новог. Али рећи ћете како то за вас није ништа ново јер већ годинама знате све 
што мислите да треба да знате, и имате снажан осећај да сте у праву? А осећај никад 
не вара? Уколико је ваш одговор потврдан онда имате проблем са предрасудама. Није 
их се лако решити, али је изазов увидети код себе и покушати отклонити код других. 
Јер сви смо некад имали предрасуде према нечему.
Свако има став према себи, другима, друштвеним појавама религији, политици, 
уметности... И предсрасуде су ставови, али много интензивнији. Настале без 
претходног упознавања са чињеницама, предрасуде стичемо васпитањем. 
Први пут срећете особу, и већ мислите да све оно најважније што треба да знате о 
њој ви сте већ на основу пар минута разговора или чак на основу изгледа донели 
коначан суд? Она је напудерисана, дугих трепавица, изблајхане плаве косе, слуша 
„народњаке“, не одваја се од телефона. Или, пак, срећете особу бледе пути, са 
начичканим минђушама, пирсинзима, упадљивим тетоважама, чудном фризуром и 
још чуднијим акцентом, при том носи мајицу јунака из јапанских анимирнаих - аниме 
серија. Одокативно сте проценили особу, онако на брзину, на основу првог утиска, 
и закључили како је та особа глупа, досадна, површна или неповерљива, агресивна, 
злонамерна, детињаста и стога никако не треба иницирати даљи контакт јер би то 
било погубно искуство.
Проблем настаје када су предрасуде негативне. И то изразито негативне према 
одређеној раси, нацији, професији у толикој мери да је довољно да се само спомене 
припадник одређене групе, и особа са предрасудама већ „пада у ватру“, спремна је 
да брани своју дубоко утемељену мржњу. Особа са предрасудама даље не жели да 
чује, слуша контрааргументе јер она је сигурна у своје једино исправно мишљење. То 
мишљење је више обојено јаким емоцијама него информацијама. Код предрасуда је 
дакле истакнута емоционална компонента. И та емоција је толико јака да понекад не 
видимо шта нам се скрива и открива иза страха, огорчености које тврдоглаво гајимо. 
Наравно да не треба бити лакомислен, и веровати како је свет  идеалан, како су сви 
искрени и без икаквих мана. Наравно да је одређен степен опреза пожељан када се 
упознајемо са новом околином, али треба бити неутралан и отворен за промену и 
упознавање са новим искуствима. 
И можда ћете рећи како вам предрасуде олакшавају посао у разграничавању битног 
од небитног, али себе затварате за нова искуства која могу бити драгоцена. Погледајте 
филм са глумцем, глумицом према коме имате неоправдану одбојност, послушајте 
песму из музичког жанра који иначе не слушате, отиђите на место за које су вам 
рекли да није за вас, испробајте ново јело... Опази, упознај, размисли, још једном 
упознај, па тек онда суди.

Марија Васић, школски психолог
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О ПРЕДРАСУДАМАО ПРЕДРАСУДАМА



Шта је смешно?

– смешне су шале које 
ми у разреду међусобно 
причамо.

– ПОГЛЕДАЈТЕ КАМЕРУ ЗА ВРЕМЕ 
ОДМОРА У НАШЕМ РАЗРЕДУ!

– Табла.

– ko je to rekao?

ШТА НИЈЕ ЛЕПО У ШКОЛИ?
– степенице.
– кад мојим родитељима стигне 
порука да нисам у школи
– Деца која слушају народњаке па муче 
мене који преферирам енглеску музику
– Што смо под сталним надзором
– Дневник
– кратки одмори
– што само 1/2  узимају телефоне
3х недељно и ником више.

Шта или кога највише
волим у школи?
– наставике физике и историје и наставнице енглеског, 
немачког и српског
– физичара
– Теодору

– рaзредну 
– Анђелку

– Тару Радоњић, Ању, Марију, Виду

– себе

Приватност је:– кад неко не залази сувише у то шта 
се вама дешава.
– свака култура друкчије схвата приватност
– овде је тешко имати приватност
– кад имаш време и простор за себе
– имати право на своје мишљење
– право појединца да прича у себи и на тај начин не може 
изаћи у јавност
– Кад нешто задржиш за себе и не може изаћи у јавност.

– Кад си сам.

Ексклузивност је– вест о познатима која се 
десила а нама је интересантно.
– доступна је само онима који су повлашћени.
– повезано је са приватношћу познатих.
– кад је нека вест шокантна.
– То је нешто невероватно. – кад је нешто једино.

Шта је лепо у школи?
– тоалет , WC
– леп однос неких наставника 
према нама
– УЧИОНИЦЕ
– Леп амбијент и настава
– Интернет
– Лепа је наставница немачког

–Jа!
– Друштво.

СЕНЗАЦИОНАЛНОСТ:
– новост која скреће пажњу
– кад је нешто узбудљиво 
– запаљиво за јавност
– нешто што нико није очекивао.

Наш морал: 

– ствар културе али и ствар самопоштовања 
где постоји избор да ли желимо или не желимо нешто да урадимо.

– морал је ствар личне перспективе.

– то је оно што носимо из куће, вредности које поштујемо.

– то је скуп неписаних правила. 

Култура и некултура 
у медијима

– Култура у медијима је кад се пише и прича о времену, вери, 
обичајима, школи, а Некултура су Задруга, Парови, Фарма, ријалити, 
ширење експлицитних слика познатих и приватне поруке.
– Има много непримерених слика.
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Реци нам нешто о себи.

Зовем се Сабина Шурјан. Имам 19 година. 
Идем у 4/2 разред  ,,Е-гимназије" у Новом 
Саду, гимназије општег смера.

Зашто си изабрала баш стони тенис?

Стони тенис сам избрала јер ми је тата 
исто тренирао стони тенис кад је био 
мали, па сам и ја почела када сам имала 
6 година. Од тада тренирам дневно 
два пута по два сата и тако сваки дан у 
недељи.

Наведи нам неке своје успехе.

EUROPE TOP10 – где сам освојила TOP10 
EUROPE, Европско првенство дубл: две 
бронзе и једно сребро; Олимпијада 
младих у Буенос Аиресу где сам са 
Швеђанином била 4. Била сам најбоља 
јуниорка Европе; била сам трећа у свету; 
затим сам трострука државна првакиња 
у сениорској конкуренцији и још много 
резултата, али су ми ови резултати 
најбитнији.

Имаш ли времена за себе и нека 
дружења са младима?

Скоро да немам времена за себе јер, 
као што сам рекла, тренирам сваки дан 
и пре и поподне. Путујем много тако 
да кући код родитеља идем за викенд. 
Ипак, радујем се кад год могу да видим 
другаре. 

Шта ти је спорт донео а шта одузео до 
сада?

Донео ми је много искуства у животу, 
пријатеље из других држава. Тенис ми је 
омогућио да обиђем све континенте. А 
шта ми је одузео? Део живота који би ми 
прошао у дружењу, изласцима, време са 
породицом.

ПОСЛЕДЊА ВЕСТ: У Спортском центру
у Ковилову одржана су почетком маја
такмичења у стоном тенису. Сабина Шурјан је
у конкуренцији више од 40 земаља освојила
бронзану медаљу у дублу.

Који су твоји планови за будућност?

Пре свега одлазак на Олимпијске 
игре, освајање сениорске медаље на 
европском и светском првенству. Зато 
морам још више да радим.

СРЕЋНО ПРИНЦЕЗО СТОНОГ ТЕНИСА, 
ПРАТИЋЕМО ТВОЈЕ УСПЕХЕ.

Новинарска секција
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светском 

вицепрвакињом

у стоном

тенису

Разговор са 
Сабином Шурјан, 
нашом ученицом четвртог два 

разреда,



Од свих предмета у 
школи, највише волимо 
екскурзију. Успомене 
које створимо остану 
нам за цео живот. 

Утиске смо стекли још пре прве 
дестинације. Чим смо кренули из 
Новог Сада, одмах смо почели 
да се забављамо. Први град који 
смо посетили био је Кан, тамо смо 
прошетали обалом и уживали 
у прелепом француском граду. 
Након тога посетили смо фабрику 
парфема Галимард у Грасу, у којој 
су настали неки од најпознатијих 
светских парфема. Имали смо 
прилику да помиришемо неке 
нове парфеме који тек треба да 
изађу на тржиште и видели смо 
процес прављења истих. Увече 
смо стигли у Љорет де Мар где нас 
је дочекала укусна вечера. Након 
вечере отишли смо у дискотеку у 
којој смо се незаборавно провели, 
играли смо и певали уз музику. 
Следећег јутра отишли смо у 
Барселону, где смо видели неке од 
најлепших грађевина овог града 
и уједно смо остале одушевљене. 
Сутрадан након доручка, нас две 
смо се упутиле ка плажи и успут 
разгледале прелеп туристички 
град. Чим смо стигле на плажу 
остале смо без текста и сигурне 
смо да ћемо се једном вратити на 
ово место.

 Шести дан посетили смо акваријум 
у коме смо виделе неке од 
несвакидашњих врста риба, а 
посебно су нас одушевиле велике 
ајкуле и морске раже. Тог дана 
обишли смо стадион Барселоне у 
којем смо виделе све трофеје које 
су освојили најбољи фудбалери 
света. Након целе ноћи путовања 
стигли смо у Ницу, по нама 
најлепши град Азурне обале. Од 
целе екскурзије издвојиле бисмо 
нестваран поглед са видиковца у 
Ници, тај поглед не може речима да 
се опише. Такође бисмо издвојиле 
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да је овај град изузетно уредан и 
чист. Упутили смо се ка Кнежевини 
Монако и граду Монте Карло 
који су нас такокође одушевили 
својом уређеношћу и отменошћу. 
Слободно време у Монте Карлу 
искористиле смо једући сладолед 
и уживајући у разгледању 
најскупљих светски познатих 
аутомобила. 

Пуни лепих утисака вратили смо 
се у Нови Сад, и након три недеље 
и даље причамо о доживљајима. 
Са нестрпљењем чекамо следећу 
екскурзију!

Забележиле Антонина Занфировић 
2/3, Сара Вуковић 2/2

УТИСЦИ СА ЕКСКУРЗИJЕ
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Schola in atiqua Roma
Pueri Romani etiam scholam adibant. Romani liberos septem annos natos in ludus 

mittebant.
Primis vitae annis institutio domi fiebat. Pedagogus pueros educabat. Deinde, septem annos 

natos, pueri-discipuli cum pedagogo in ludum absedebant. Pedagogus erat servus eruditus, qui 
pueros totum diem curabat. Schola voccabatur ludus. Scholam frequentabant octo menses, 
a mense Martio. Discipulis in sellis sedebant et in tabulis ceratis stylo scribebant. Magister 
discipulos gramaticam, id est litteras legere et recte scribere docebat. Discipuli et linguam 
Graecam discebant. Cum pueri erant duodecim annos nati, discebant historiam, geographiam, 
psyhicam, astrologiam. Puellae, ad contra, preparabantur ad vitam domesticam.

Discipulae: Jovana et Maša I/3

Live in the present, not the 
past or the future

“Time is the indefinite continued 
pogress of existance and events that occur 
In apparently irreversible succesion from 
the past trough present trough the future” – 
Wikipedia 

It sounds pretty easy, learning the 
definition by hear and applying it in life. 
Physics can make sense of everything, even 
something as complicated as time. They 
even made sure to put “apparently” before 
irreversible, in case some day someone 
shows up with a time machine. 

The biggest problem with time, is that 
it’s so relative no one could ever keep up with 
it. At the same time, there are never enough 
hours in a day. 

Time is what we make of it. An hour 
spent doying noting, could possibly be the 
longest hour of anyone’s life, while they 
having fun with people we love could pass in 
a few moments, at least it seems

Our days on the Earth are numbered, 
yet we spent most of them dwelling on the 
past and worrying about the future. What 
is worse, arguing with concrete wall that is 
the past, or shouting in the wind that is the 
future? 

Today, you are alive. Breathing. Your 
heart is beating and you’ve eaten something 
today. You drank some water, talked to 
someone you love and your dog kissed you 
before you left you house to go on with your 
day. You don’t have to win the lottery in order 
to have a nice day. You don’t need to win 
a gold medal at the Olympics to be happy. 
Happiness is in the present, inside of you, no 
matter where you are or who you’re with. 

We spend our todays on our yesterdays, 
and tomorrow will be spent on today again. 

One day your today will be the last today 
you’ll ever have, with no tomorrows left. The 
worst part is, you won’t know that. You’ll be 
left with nothing but yesterdays and if you 
knew, you’d appreciate your last 24 hours a 
little bit more, I guess. 

So for the end, I’l give you a little piece of 
advice : 

“Live every day like it is you last, because 
the day will come when this will come true” 

Written by: Nevena Rankov 4/2
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Novi Sad wurde vor etwa 300 Jahren 
gegründet. Es liegt am linken Ufer der Donau. 
Am rechten Ufer befindet sich die Festung 
Petrovaradin und Fruska Gora.

Das Gelände, auf dem Novi Sad gebaut 
wurde, war ein Sumpfgebiet. Es war eine 
unbewohnte Stadt, umgeben von Sumpf, 
Schilfgräben und Wildtiere.

Er wechselte oft den Namen. Der erste 
Name war der Vorort Petrovaradin, dann 
Neoplanta, Ujvidek und die Serben gaben 
ihm den Namen Novi Sad, den er heute noch 
trägt. Die Häuser waren niedrig, aus Kugeln 
gebaut und mit Schilf bedeckt. Die Türme der 
Kirchen waren die meisten Gebäude. Später 
bauten Händler und Handwerker die ersten 
Häuser auf dem Boden. Das älteste Gebäude 
am Boden existiert noch heute an der Ecke 
der Zmaj Jovina Straße und der Donau 
``Weißer Lowe``. Berühmte Gebäude aus 
dieser Zeit sind noch erhalten: Matica srpska, 
Vladicin dvor, Zmaj Jovina Gymnasium...

Die ältesten Straßen sind: Dunavska 
ulica, Zlatne grede, Loncarska, Ladjarska...

Die Stadt war von einer Mauer bedroht 
und hatte 4 Tore, für die Mautgebühren für 
die Einfahrt in die Stadt erhoben wurden. 

Die Bevölkerung von Novi Sad bestand 
aus: Serben, Kroaten, Juden, Ungarn und 
Deutschen. Sie waren in der Landwirtschaft, 
im Handel und im Handwerk tätig. Der 
Markt befand sich in der heutigen Zmaj Jovina 
Straße vom Zentrum bis zum Vladicin Schloss. 
Händler und Handwerker präsentierten 
ihre Waren auf der Straße gab es ein Dock, 
das Novi Sad mit Srem mit Booten und 
Gerüsten verband. Etwas später transportiert 
der Dampfer von Wien nach Belgrad die 
Donau. So verbindet sich Novi Sad mit 
anderen Städten. Schnelle Entwicklung in 
eine unabhängige, freie Stadt, die sich ständig 
weiterentwickelt und stetig wächst. 

Klevernic Lara IV/1
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AUS DER 
VERGANGENHEIT 

VON NOVI SAD

ЛИНГВИСТИЧКИ КУТАК

Российско-сербские отношения — 
взаимоотношения между Россией и 
Сербией, официально оформленные 
в 1838 году с открытием консульства 
России в Сербии. История преподавания 
русского языка в Сербии начинается 
в XIX веке. Уже в 1849 году русский 
язык стал обязательным предметом в 
некоторых Белградских школах. Во второй 
половине XIX века русский язык был 
весьма распространен в высших учебных 
заведениях Сербии.
Русский язык в Югославии после Второй 
мировой войны был самым популярным из 
всех иностранных языков: им к концу 1980-
х годов владело около половины населения
страны. В Сербии в 1990 году русским 
зыком владели 4,2 млн человек.

Артем Уразов 3/2

РУССКИЙ ЯЗЫК 
В СЕРБИИ
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28.06.2018. Сусрет прве генерације која је пре пет година завршила ,,Е-гимназију".
28.06.2018. Упис у први разред.
2.07–12.07. Семинари за професоре који ће предавати у првом разреду.
20.07.–20.08. Адаптација простора у Меридијани за учионице и кабинете.
22.08. – 30.08. Седнице одељењских и наставничког већа.
23.08. – 29.08. Поправни и разредни испити.
31.08.2018. Пријем ученика првог разреда. Ученици подељени у 4 одељења првог разреда, 
4 одељења другог разреда, три одељења трећег разреда и три одељења четвртог разреда. У 
школу уписано 269 ученика што је за 29 више од краја 2017/18.
01.09.2018. Почетак школске 2018/19. године.
01.10.2018. Данас је била сахрана нашег ученика Огњена Терзића из 4/1. Огњен се недељу 
дана борио за живот. Мислили смо да ће његова младост победити. Бескрајно смо тужни. 
Остаће у сећању свих нас.
05.10.2018. Факултет ФИМЕК је држао презентацију ученицима 4. разреда. 
07.10.2018. Традиционални излет у Београд. Ишло се у два аутобуса. Ученици су били у 
Музеју Николе Тесле, на Калемегдану и ТЦ ,,Ушће“
11.10.2018. Ученици првог разреда били на једнодневном излету на Обедској бари. Излет је 
организован у сарадњи са Природно-математичким факултетом. У пратњи ученика били 
су професори Наташа Момчиловић и Милош Гарабандић.
15.10.2018. Предавање за ученике 4. разреда одржала доц. др Сунчица Вјештица
са Факултета примењене екологије, Универзитета Сингидунум, Београд. Реч је о пројекту 
који се ради за град Нови Сад „Анализа могућности коришћења обновљивих извора 
енергије на територији града Новог Сада.“
18.10.2018. Први састанак Савета родитеља.
19.10.2018. Предавање за ученике 4. разреда одржао доц. др Дејан Крчмар са ПМФ 
Департман хемија на тему ,,Вода од изворишта до потрошача".
20.10.2018. Одржан акредитован семинар за професоре „Настава усмерена на ученика“.
Предавач Драгана Малешевић, школска управа.
22.10.2018. И ове школске године, као и прошле, Е-Гимназија Меридијана је била домаћин  
општинског првенства у малом фудбалу, које организује Савез за школски спорт града  
Новог Сада. Од 22.10.2018. до 26.10.2018. у балону Спортског центра Меридијана 17 
новосадских средњих школа борило се за пролазак у финале које се 2.11.2018. одржавало  
на Спенсу. Наши ученици успели су да се изборе за пролазак у финале, док су у финалу  
морали да се задовоље трећим местом, и поред изузетне борбености и сложности. 
Наш тим чинили су следећи играчи: Д. Пантић (капитен), С. Муса (голман), Г. Мићевић, Р.  
Равајић, М. Лохински, М. Грабеж, М. Стојак, Б. Пејчић, Н. Костић и М. Зекић.
25.10.2018. Одржана трибина на тему ,,Безбедност ученика" у организацији Образовног 
саветника и Школског парламента ,,Е-гимназије".
25.10.2018. У оквиру изборног предмета здравље и спорт за ученике првог разреда одржана 
предавања на теме ,,Превенција и дијагностика карцинома дојке", предавач др спц. мед. 
Наташа Првуловић Буновић и ,,Превенција карцинома штитасте жлезде" проф. др Јасна 
Михаиловић.
26.10.2018. У финалу Градског првенства у малом фудбалу наши такмичари морали су да  
се задовоље трећим местом, и поред изузетне борбености и сложности. 
Наш тим чинили су следећи играчи: Д. Пантић (капитен), С. Муса (голман), Г. Мићевић, Р.  
Равајић, М. Лохински, М. Грабеж, М. Стојак, Б. Пејчић, Н. Костић и М. Зекић.
30.10.2018. Седница одељењског и наставничког већа.
02. и 3.11.2018. На Деветој међународној конференцији 3К учествовали професори Дајана 
Трута и Љубиша Трикић.
05.11.2018. У школи на редовном прегледу била Противпожарна инспекција, Сектор за 
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ванредне ситуације у Новом Саду.
4.11. и 5.11.2018.Учествујемо у радионицама ,,Функционална писменост" и ,,Социјална 
питања (Не) насиље" у организацији Канцеларије за младе Града Новог Сада, Омладински 
ОК клуб. У раду клуба учествовали ученици, представници Школског парламента.
09.11.2018. На првом часу ученицима прочитан пригодан текст посвећен ослобођењу 
Новог Сада и присаједињењу Србији. Ученицима подељен прилог из Дневника ,,Дан када 
је пре сто година осванула слобода".
10.12.2018. Јована Билак, педагог из Тима Саветовалиште за младе одржала предавање 
ученицима четвртог разреда на тему ,,Превенција алкохолизма, наркоманије и пушења".
21.12.2018. Завршено прво полугодиште.
22.12.2018. Одржане седнице одељењског и наставничког већа. Просечна оцена успеха школе 4,14.
27.12.2018. Захвалница за пружену подршку и помоћ од Центра за пружање емотивне 
подршке особама у кризи СРЦЕ.
10.01.2019. Расписан конкурс поводом дана Светог Саве.
23.01.2019. Постављена изложба ученичких дигиталних радова на тему ,,Та дивна 
створења".Три првонаграђена рада добили награде у виду пакетића хране за љубимце.
26.01.2019. Одржана приредба поводом школске славе. Тема је била ,,У спомен на 
100 година великог рата". Приредбу припремили ученици првог и другог разреда са 
професорицама М. Јакшић, Ј. Крчмар и И. Бјеливук.
30.01.2019. У школи је била редовна контрола градске Просветне инспекције. Резултати 
контроле позитивни, 100% могућих бодова.
18. до 24.02.2019. Обустављена настава у свим установама основног и средњег образовања 
због епидемије грипа према одлуци Владе Републике Србије.
04.03.2019. Ученици присуствовали едукативној радионици на тему здравља младих у 
Омладинском клубу у Новом Саду.
07. до 09.03.2019. Учествујемо на Сајму образовања ,,Путокази". Школу представљају наша 
спортска одељења.
07.03.2019. Управо смо сазнали да нам је Сајам обрзовања доделио Златни пехар. Честитамо!
11.03.2019. Ученици присуствовали едукативној радионици на тему здравља младих у 
Омладинском клубу у Новом Саду.
11.03.2019. Добили смо као школа пет златних медаља  са Сајма образовања: за 
,,Е-гимназију", за Спортску гимназију Меридијана, Пехар Новосадског сајма.
12.03.2019.О нашим наградама писао Радио 021, а интервју дала проф. Ивана Радосављевић.
12.03.2019. Двоје наших ученика С. Вуковић, 2/2 и Ј. Миљуш 3/1 прошли у полуфинале на 
такмичењу из енглеског језика (HIPPO COMPETITION). Ментор проф. Ј. Говорчин. Честитамо!
13.03.2019. Ученици 4. разреда били на обуци Одбране и заштите у организацији 
Министарства одбране.
14,15.03.2019. Професори књижевности били на семинару у Матици српској.
18.03.2019. На првом часу обележено сећање на Погром Срба на Косову 2014.
23.03.2019. Две екипе из школе учествовале на инжињерском такмичењу „ПравиТи“ из 
области Team Design. Екипу водио професор физике М. Гарабандић. Прво место освојила 
је екипа у којој су били М. Мацак, Ф. Прибић, Н. Ристовска и В. Бакочевић. Честитамо.
25.03. до 27.03. Одржано наставничко веће, Савет родитеља, Школски одбор
30.03.2019. На такмичење из географије пријавила се Вида Сарић из 1/2. Ментор је проф.
географије Т. Зековић
03.04.2019. Семинар за професоре: „e Twinning“ представљање интернет портала за 
виртуелну сарадњу запослених у образовним установама Европе. Предавач Звонко 
Гашпаровић, ЕТШ “Михајло Пупин“. 
19.04.2019. Ученици путују на екскурзију.
6.06.2019. Матурско вече за генерацију 2000.
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И н т е р в ј у  с а

Лианг Жуом учеником  1/1  разреда
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У прошлом броју школских новина представили смо вам нека ученике који 
поред редовног школовања и раде. Овог пута представљамо вам Ану која нам је 
испричала:
– Од малена се бавим пољопривредом  на имању које припада мојој породици. Од 
прошле године сам се активније укључила. Моји послови су да испратим све, од 
сетве до жетве. Пошто од прошле године имам активно газдинство, мој посао је и 
да идем по банкама, трезорима... Читам савремену пољопривредну литературу. 
Намеравам да студирам фитомедицину. Велико је задовољство изаћи на поље и 

видети младу зелену пшеницу која вам показује да се исплати сав труд који сте уложили у та поља.
Честитамо Ана, и срећно у послу којим се бавиш. Ти нам враћаш веру да у Војводини расту генерације које 
воле земљу и да Војводина има будућност.

Ана Киш, одлична ученица 4/1,  

представила нам је посао који ради паралелно са школом

Од 1. септембра у наш разред дошао је Кинез Лианг Жу. Питали смо га како се уклопио у 
ново одељење и да ли му се допада школа.

Како си се уклопио у нови разред?
Допада ми се, нашао сам пуно нових другара. Сви су добри према 
мени и лепо су ме прихватили. У почетку сам био стидљив, али 
сам се убрзо опустио. 

Која је разлика између школа у Кини и код нас?
Једна од разлика је да смо у Кини у школи морали да носимо 
униформе. Овде тога нема, што ми се више свиђа. Мало ми је 
тешко да пратим наставу, зато што не знам језик. На сву срећу 
професори су фер и коректни па ми помажу. Омиљени предмет 
ми је математика зато што је много једноставнија него у Кини.

Где ти се више допада, и зашто?
Више ми се допада у Кини, зато што тамо све разумем, али ми је и 
овде веома лепо и временом се навикавам.

Николина Крупљанин 1/1

Питали смо ученика осмог разреда основне школе који намеравају да упишу нашу школу зашто су се определили за 
Е-гимназију. Ово су њихови одговори:  

 Чини се као једна од најбољих гимназија у Новом Саду.
 Уписујем се зато што се све ради на компјутерима.
 Уписао сам зато што ми се школа много свидела. Очекујем да упознам нове другаре.
 Очекујем од нове школе нови почетак и шансу да стекнем нове пријатеље и проширим своје знање.
 Очекујем све најлепше у овој дивној школи.
 Очекујем да ћу овде боље савладати градиво него у другим школама.
 Уписујем ову школу јер омогућава учење предмета којих нема у већини других школа.
 Очекујем да савладам језике боље него што бих у другим школама.



И тако прође још једна 
школска година. Доживели 
смо многе лепе  моменате: 
неко је открио другарство, 
неко љубав, неко је 
постигао леп успех у 
спорту или школи, неко се 
једноставно дружио и учио. 
Новинарска секција је за 
вас одабрала неке посебне 
резултате и представља 
вам неке ваше другаре. 
Упознајте их. Нека њихови 
успеси буду инспирација за 
вас. 

А свима вама, драги 
е-гимназијалци, желимо 
леп распуст. Нека вас 
прате лепи насмејани дани 
и ... ми једва чекамо први 
септембар да вас опет 
видимо у школи. Нашим 
матурантима желимо срећу 
и успех у даљем школовању 
а вама, драги наши, леп 
одмор преко распуста,

Ваша новинарска секција

Ученички
парламент
 
Наша школа поштује интегритет 
сваког ученика, тако да 
представници ученичког 
парламента активно учествују у 
доношењу одлука. То омогућава 
ученицима да заступају своје 

ставове, идеје и интересе. Ученички 
парламент се бави неговањем 
и унапређивањем сарадње и 
комуникације међу професорима и 
ученицима, као и међу ученицима. 
Рад ученичког парламента се 
планира на почетку сваке школске 
године, а на крају се анализирају 
остварени циљеви. Ове школске 
године смо предлагали ђака 
генерације, учествовали на 
фото конкурсу, организовали 
излет у Београд, Обедску бару 
и разговарали о уџбеницима 
за шкослку годину. Били смо 
домаћини на два састанка са 
ученицима, члановима парламента, 
из других школа на тему 
„Безбедност младих“ и о насиљу.

Јелена Зец, 3/1
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